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1. HISTÓRIA POLÍTICA DO HAITI 

O que é realidade hoje no Haiti não reflete a importância que essa ilha teve no passado. A 
ilha Hispaniola foi divida em 1697 e então a Espanha cedeu à França a parte ocidental. 

Já no século XVIII aquela região tornou-se a região mais próspera entre as colônias 
francesas na América devido a sua produção e exportação de açúcar, cacau e café. No final 
do século, mais precisamente, em 1794, o Haiti se tornou o primeiro país do mundo a abolir 
a escravidão.  

Em 1801, os haitianos começaram a luta pela independência da França encabeçados pelo 
ex-escravo Toussaint Louverture, a qual foi conseguida em 1804 com Jacques Dessalines 
que se declarou imperador logo após a independência.  

Entretanto, com as terras inférteis após anos de exploração em massa do solo o Haiti foi 
deixado à deriva pela antiga metropóle. A partir desse momento o Haiti presenciou seu 
declínio economômico e a sucessão infindável de troca de poder. 

No século XX o Haiti sofreu sua pior crise política com sucessivos assassinatos, deposições 
e invasões. Logo no começo do século os Estados Unidos da América invadiram-no sob a 
aleação de que o país não havia pago uma dívida contraída perante o City Bank. Mais tarde, 
entre os anos de 1934 a 1957, os civis recuperaram o poder logo tirado-lhes por François 
Duvalier, o “Papa Doc”, que governou o país com mão de ferro baseado no terror. 

Sucedeu-o seu filho Jean-Claude Duvalier, o “Baby Doc”, o qual continuou a governar 
conforme seu pai até 1971 quando ocorreram sucessivos golpes de Estado, até que em 1990 
o padre esquerdita Jean-Bertrand Aristide foi eleito presidente renovando as esperanças que 
reinaram na época da independência.  

Todavia, as esperanças esvaziaram-se em 1991 quando Aristide foi deposto pelo General 
Raul Cedras e só voltou ao poder em 1994 por uma força militar norte-americana. Durante 
os períodos mais críticos da política haitiana os EUA e a comunidade internacional 
decretaram embargos econômicos contra o país, fato que afetou bruscamente a população 
local que já não havia mais como fazer-se presente no comércio internacional.  
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Em 2004, Jean-Bertrand foi novamente deposto o que resultou na reação da ONU em criar 
uma missão de paz para aquele país. Foi assim que começou a história das missões de paz 
em terriório haitiano. 

2. A ONU NO HAITI 

A MINUSTAH não foi a primeira missão de paz enviada ao Haiti, antes dela já passaram 
outras 4 missões da ONU.  

A primeira foi a UNMIH2 em vigor de 1993 a 1996. Foi criada com a finalidade de dar 
apoio a implementação das disposições do Acordo “Governors Island”, de 3 de julho de 
1993, posteriormente teve seu mandato ampliado para ajudar no estabelecimento de um 
ambiente estável, profissionalizar as forças armadas e criar uma polícia independente, além 
de criar um ambiente em que as eleições corressem de maneira livre e justa.   

Em sucessão a UNMIH, a ONU criou a UNSMIH3 que esteve em vigor de 1996 a 1997. 
Tinha por finalidade assisitir o Governo na profissionalização da polícia, na manutenção da 
segurança, estabelecer um ambiente estável para que fosse possível o treinamento da força 
policial nacional, coordenar as ações da ONU para a criação das instituições estatais, além 
de colaborar na reconciliação nacional e na reabilitação da economia.  

A terceira missão foi a UNTMIH4 que esteve em vigor em 1997. Foi criada também para 
assitir o Governo na profissionalização da Polícia Nacional Haitiana, entre os objetivos do 
treinamento estavam elencados o treinamento de grupos especializados da Polícia Nacional 
Haitiana no controle de multidões, uma equipe de reação rápida e na segurança do Palácio 
do Governo por ter sido considerada área de extrema importância.  

A antecessora da MINUSTAH foi a MIPOHNU5 que atuou de 1997 a 2000 e também tinha 
como metas estabelecidas pelo mandato outrogado pelo Conselho de Segurança assistir o 
Governo na profissionalização da Polícia Nacional, treinar unidades especiais, além de 
guiar a performance dos agentes policiais nas atividades do dia a dia.  

A MINUSTAH6 é a atual missão de paz atuante no Haiti. Foi criada em 1 de junho de 2004 
após a renúncia e o exilamento do presidente Aristides que resultou num conflito armado 
que se espalhou por várias cidades em todo o país.  

A ONU identificou as principais áreas que precisavam de apoio no Haiti, eram elas: diálogo 
nacional e reconciliação, processos eleitorais, construção de instituições, combate ao tráfico 
de drogas, programas de desarmamento, desmobilização e reintegração de ex-combatentes, 
respostas à violência contra as mulheres, garantia do abstecimento de alimentos, 
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restauração da saúde pública, combate ao HIV/AIDS, apoio à educação, apoio à 
preservação do meio ambiente, programas de geração de emprego. 

Desta forma, o Conselho de Segurança definiu em seu mandato que a missão seria 
responsável por restaurar a segurança e um ambiente estável, promover o processo político, 
fortalecer as instituições governamentais haitianas e as estruturas do Estado de Direito, bem 
como promover e proteger os direitos humanos.  

A missão que iniciou suas atividades com um grande contingente cresceu muito pouco em 
números contando hoje com mais de 9 mil soldados, sendo 7.032 militares e 2.055 
policiais, 479 civis internacionais, 1.253 funcionários locais civis e 209 voluntários da 
ONU. O componente militar da missão é comandado pelo Exército Brasileiro.  

A MINUSTAH está em vigor há mais de 6 anos e vem demonstrando avanços em diversas 
áreas de atuação, porém em outras critica-se que não houve qualquer beneficiamento após a 
chegada da missão.  

3. A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA OPERAÇÃO DE PAZ NO HAITI  

A ONU, conforme dito anteriormente, já havia designado outras 4 missões para aquele país, 
entretanto o Brasil seguindo princípios e diretrizes da política externa nacional só veio 
participar da MINUSTAH.  

O governo brasileiro resolveu não colaborar com as operações anteriores em razão da 
natureza jurídica que as criou prever a utilização da força. Até que no primeiro semestre de 
2004 o Brasil cedeu as pressões externas, especialmente, vindas dos Estados Unidos da 
América e resolveu tornar-se um país contribuinte da missão. A participação brasileira na 
MINUSTAH apareceu como uma oportunidade de ganhar projeção internacional.  

Foi assim então que o Brasil não se tornou apenas um contribuinte, o Brasil resolveu 
encabeçar a missão de paz enviando o maior contingente atuante no país há 6 anos. As 
tropas brasileiras oriundas do Rio Grande do Sul foram as primeiras a chegar, portanto, 
foram também as responsáveis pela estrutura logística local. O primeiro objetivo ao chegar 
em Porto Princípe era controlar a violência em Bel Air, o bairro mais violento da capital. 
Depois de cumprido esse primeiro objetivo as tropas tinham que pacificar também o bairro 
Cité Soleil, pois este era um símbolo da violência dividido em várias gangues.  

Quando as tropas brasileiras chegaram no Haiti em 2004 as dificuldades eram incontáveis, 
a violência era uma das principais preocupações. As tropas só conseguiam entrar nas 
favelas munidas de carros blindados para enfrentar as gangues envolvidas com tráfico de 
drogas e distúrbios políticos.  

Em 2007 ambos os bairros estavam pacificados, o que não significava que a missão estava 
encerrada. A queda no índice de violência deveria ser mantida. A partir da estabilização de 
um ambiente seguro, as equipes de reconstrução da infra-estrutura do país começaram a 
trabalhar.  



Apesar do aumento considerável na segurança do país ser um objetivo bem sucedido, há 
muitas críticas com relação a outros setores que ainda não demonstram grandes avanços, 
como na política, na proteção dos direitos humanos, entre outros.  

Na política a MINUSTAH teve como ponto marcante a realização das eleições 
presidenciais e legislativas em fevereiro de 2006. Apesar dos atos violentos que ocorreram, 
as eleições foram consideradas livres e justas pelos observadores internacionais. Após a 
conferências dos votos René Preval foi declarado Presidente7. 

Mesmo consideradas dentro dos padrões necessários para sua validação, as eleições não 
foram sinônimo de estabilidade política no Haiti, pois os diversos grupos políticos ainda 
estavam fortemente divididos. Durante o lapso temporal do mandato o governo é 
duramente criticado, uma vez que as promessas de diminuição da desigualdade social e 
aumento de emprego não vêm sendo cumrpidas pelo Presidente Préval.  

A proteção aos direitos humanos talvez seja a área mais difícil para a atuação da missão de 
paz. Após 6 anos da MINUSTAH a proteção aos direitos humanos não parece ter alcançado 
grandes resultados. Segundo o Relatório CJG, 2005 há registros de violência sexual 
cometidas pela Polícia Nacional Haitiana e pelos próprios peacekeepers; do uso de crianças 
armadas como soldados, pelos grupos rebeldes; da precárias condições nas penitenciárias e 
das constantes violações dos direitos dos presos.  

Quando o Brasil resolveu participar da MINUSTAH as críticas recaíram sobre a finalidade 
de se mandar tropas e recursos para outros países, tendo em vista que em território nacional 
há tanta necessidade de se combater a violência quanto no Haiti ou tanta desigualdade 
social quanto há lá. Todavia, assim que o governo brasileiro confirmou sua decisão de 
enviar tropas à MINUSTAH as críticas inverteram de foco e passaram a ser o 
estabelecimento de prazos para a retirada das tropas, a discussão de quantos recursos mais 
serão necessários, quais foram os resultados obtidos com a missão até hoje e, 
principalmente, quais foram os resultados positivos alcançados pelo Brasil por participar da 
missão de paz no Haiti.  

Foi duramente questionada a real intenção da participação do Brasil. Duvidava-se que seu 
fundamento era estritamente solidário para com seus vizinhos e/ou obrigacional assumido 
perante a ONU. Discutia-se se essa atitude não seria, sobretudo, um meio de conseguir 
prestígio internacional sem se importar com a verdadeira necessidade de acabar com as 
dificuldades enfrentadas pelo Haiti.  

O Brasil é o chefe do contingente militar da missão. Deu início a esse comando com o 
General Augusto Heleno Ribeiro Pereira que esteve no posto desde a instalação da 
MINUSTAH em 2004 até agosto de 2005. Porteriomente, o comando foi exercido pelo 
General Urano Teixeira da Matta Bacellar, iniciando sua jornada em 1 de setembro de 2005 
até 7 de janeiro de 2006 quando foi encontrado morto no seu quarto de hotel em Porto 
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Príncipe8. A morte de Bacellar foi o primeiro teste de sustentação do comando brasileiro, o 
qual se manteve firme apesar do claro interesse de outros países em comandar o setor 
miliatar da missão.  

Após breve comando pro tempore do Chile, exercido pelo General Eduardo Alduante 
Herman, o comando voltou para o Exército Brasileiro através de sucessivos generais que 
vêm ocupando o posto.  

Na área civil o brasileiro de destaque na MINUSTAH era Luiz Carlos da Costa que 
ocupava o segundo maior posto da missão - Vice-Diretor Representante Especial do 
Secretário-Geral para o Haiti. Luis Carlos da Costa faleceu no desabamento do prédio da 
ONU no início de janeiro de 2010 junto com o Chefe da Missão, o tunisiano Hédi Annabi.  

A participação brasileira foi e ainda é objeto de críticas internas. O ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso inclusive já manifestou ser contrário a ida do Brasil ao Haiti. FHC 
considerou a decisão uma atitude precipitada.  

Por outro lado, o atual governo do Presidente Lula é um dos grandes apoiadores da missão. 
Lula visitou o país em duas oportunidades antes do terremoto, a primeira em 2004 para o 
jogo da Seleção Brasileira de Futebol e a segunda em abril de 2006 para dar apoio às 
tropas. Ocorre que em 2004 o Presidente brasileiro foi recebido com festejos por conseguir 
levar a Seleção de Futebol para aquele país9, dois anos depois a situação era completamente 
outra. Lula visitou o país nas vésperas da MINUSTAH completar 4 anos, com um negativo 
histórico de várias denúncias contra os direitos humanos, além de inúmeras cobranças 
quanto aos resultados obtidos. 

4. ESTREITAMENTO DE RELAÇÕES ENTRE O BRASIL E O HAITI 

As relações comerciais entre Brasil e Haiti são modestas. Entretanto, numa tentativa de 
colaborar com o ressurgimento da estrutura estatal do Haiti o Brasil firmou alguns acordos 
bilaterais com aquele país.   

O Brasil integra o Grupo Consultivo “ad hoc” constituído pelo Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas (ECOSOC) que tem por objetivo o desenvolvimento do Haiti.  

Desde 1996, o Instituto Rio Branco inclui o Haiti entre os países beneficiários de bolsas de 
estudo para o curso preparatório à carreira diplomática.  

Na área da agricultura há projetos que merecem ser citados como a “Transferência de 
Tecnologias em Sistemas de Produção e Processamento de Caju” e “Desenvolvimento da 
Cultura da Mandioca no Haiti”, ambos tem o objetivo de aprimorar essas culturas e de 
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melhorar a renda dos pequenos produtores daquele país. Esses projetos contam com o 
financiamento da Agência Brasileira de Cooperação – ABC.  

Também se estuda a possibilidade de implementação de um projeto relativo aos recursos 
hídricos especialmente voltado para a agricultura.  

Na saúde o grande foco é o tratamento de soropositivos que conta com o apoio do 
Ministério da Saúde-Programa Nacional de DST/AIDS. Além do tratamento de 
soropositivos, o Brasil em parceria com o Canadá criou um projeto de apoio ao programa 
de vacinação no Haiti.  

O Tribunal Superior Eleitoral – TSE e o governo brasileiro cooperaram nas eleições 
parlamentar e presidencial de 2005 disponibilizando sua experiência no processo laboral e 
no custeio da mão-de-obra dos técnicos brasileiros.  

Na educação e no desporto, em parceria com Ministério dos Esportes, foi criado um projeto 
chamado de “Inserção Social pela Prática Desportiva”, baseado nos projetos brasileiros 
“Pintando a Cidadania” e “Segundo Tempo” com a finalidade de atender jovens e 
adolescentes de 7 a 17 anos, além do treinamento de agentes multiplicadores.  

5. O TERREMOTO DE 12 DE JANEIRO DE 2010 

O Haiti de hoje não revela o Haiti glorioso de tempos remotos e quando tudo parecia estar 
melhorando, o país estava se recuperando do furacão Hanna que assolou o país em 2006, 
foi atingido pelo terremoto de 12 de janeiro de 2010.  

Apesar de ter sido o primeiro país colonial negro a conseguir sua independência nas 
Américas, a situação do país não mudou muito desde então. Mais de 80% da população 
haitiana vive abaixo da linha da pobreza, os indíces de analfabetismo registram quase 50 % 
da popoulação nacional e os sistema de saúde é precário.  

Se não bastassem para os haitianos todo esse sofrimento, o Haiti foi atingido pelo terremoto 
que arrasou a pequena ilha  e chegou a impresionante a marca de 7.3 na escala Ritcher, com 
várias outras ocorrências de menor escala após o sismo inicial. O epicentro do terremoto foi 
a apenas 15 quilômetros da capital Porto Princípe e deixou o número de mortes estimado 
em mais de 200 mil e mais de 3 milhões de desabrigados no país.  

Rapidamente toda a comunidade internacional se mobilizou na tentativa de minimizar o 
impacto destrutivo do terremoto, porém a estrutura precária do país não permitiu que a 
ajuda internacional cheguasse com rapidez. O problema deixou de ser a resposta rápida do 
mundo diante da tragédia e passou a ser a falta de estrutura nos aeroportos e portos para 
receber as toneladas de água e alimentos e as milhares de pessoas que tentavam chegar ao 
país para ajudar com os feridos.  

O Brasil enviou como medida emergencial três aviões; um avião deles equipado com um 
hospital de campanha e 46 militares da área de saúde, entre médicos e enfermeiros, com 



equipamentos para um centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva, equipamento de raios 
X e módulos para atendimento ambulatorial; um outro com 31 bombeiros que trabalharam 
em tarefas de resgate e um terceiro com 13 toneladas de alimentos e água.  

Os Estados Unidos da América, que não fazem parte das missões de paz, foram chamados 
imediatamente pelo próprio governo haitiano a colaborar após a devastação do terremoto 
respondeu com o envio de 10 mil soldados para garantirem a segurana local. Até o dia 19 
de fevereiro de 2010 os Estados Unidos tomaram conta do aeroporto de Porto Princípe, 
após essa data o controle voltou para as mãos da polícia local.  

O Brasil prometeu uma ajuda de 172 milhões de dólares para a reconstrução do país e a 
comunidade internacional anunciou, recentemente, que doará àquele país uma quantia de 
10 bilhões de dólares. O Conselho Ecônomico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), 
órgão responsável pela coordenação do trabalho ecônomico e social dos fundos, programas 
e organismos especializados da ONU, afirmou no início de junho que vai realizar uam 
reunião, no mês de julho de 2010, para analisar que mais pode fazer a ONU para ajudar o 
governo haitiano a reconstruir o seu país.  

O presidente brasileiro, Luis Inácio Lula da Silva, visitou o Haiti no dia 25 de fevereiro 
deste ano pouco mais de um mês depois do terremoto com a finalidade de prestar seu apoio 
àquele país e aos soldados brasileiros em exercício.  

Conforme entrevista dada pelo General Floriano Peixoto10 o Haiti se encontra numa 
situação melhor do que encontrada quando se iniciou a missão. Mas, o terremoto levou a 
baixo o trabalho de 6 anos da missão. Foram cerca de 250 mil mortos, 1,3 milhões de 
desabrigados, 600 mil deslocados, 40 mil amputados. As cidades de Porto Princípe, 
Leogane e Jacmel foram duramente abaladas, o que afetou a infraestrutura, o 
funcionamento do Estado, a educação, o sistema de prisões, o sistema hospital, entre outros.  

A União das Nações Sul-Americanas - Unasul também prometeu criar um fundo de 100 
milhões de dólares destinados a reconstrução do país. A decisão foi tomada na reunião 
realizada em Quito, Equador, no dia 10 de fevereiro de 2010. A Unasul também se 
comprometeu em enviar barracas para abrigar as pessoas que tiveram suas casas destruídas.  

Enquanto as medidas burocráticas são tomadas, a população sofre com as sequelas de um 
mega desastre natural em um país sem a mínima estrutura estatal destruído por outros 
desastres que de maneira diversa não foram causados pela natureza, mas sim pela política.  

A Cruz Vermelha declarou que o Haiti ainda sofrerá por, no mínimo, um ano com as 
doenças derivadas da tragédia como tuberculose, tétano e leptospirose, além das mais 
graves como a AIDS e a hepatite A.  

6. CONCLUSÃO 

                                                 
10 Revista Época, 08 de abril de 2010. Publicado em http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI132 
182-15227,00. Pesquisado em 25 de abril de 2010.  

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0%2C%2CEMI132


O Brasil continua no Haiti após 6 anos de missão, a qual depois do teremoto não tem data 
definida para terminar. A aceitação brasileira foi muito grande quando o país e as demais 
forças de paz chegaram ao local, entretanto, após algum tempo a situação começou a 
inverter. Os haitianos reclamam que a missão de paz não tem modificado a situação 
precária em que se encontram.  

Junto com as críticas começaram a borbulhar manifestações que clamam pela retirada das 
tropas daquele território. Assim como no Haiti, no Brasil alguns movimentos nacionais 
contrários a permanência brasileira proliferaram. Apesar de numerosos nenhum desses 
movimentos, pelo menos não no Brasil, tomou proporção considerável. 

Apesar desses movimentos contrários a permanência da MINUSTAH ainda serem de pouca 
expressão no Brasil, resta saber quanto tempo mais o governo brasileiro irá se manter 
tranquilamente no Haiti sem que a sua presença seja duramente contestada.  

O Haiti praticamente voltou a estaca zero depois do terremoto. A reavalição da missão de 
paz que iria ser feita em 2011 para decidir sobre a possível redução da missão de paz no 
Haiti, acontece que agora será difícil avaliar quando a ONU vai poder começar a retirar 
suas tropas do país.  

Segundo Edmond Mulet11, diretor interino da missão de paz da ONU, o Haiti pode levar 
décadas para se recuperar do terremoto, além da gigantesca quantia estimada em 14 bilhões 
de dólares para a reconstrução da estrutura báscia. 

Infelizmente, passados menos de 6 meses do terremoto quase não se ouve mais falar na 
situação do país. Resta desejar que o futuro agora outro e que a comunidade internacional 
não negligencie o Haiti como o fez durante todos esses séculos.  
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